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كلية بوكسهل استضافت السفير النمساوي 
واطلع على مرافقها ومختبراتها

إعادة تشكيل إدارة جمعية الروضة وحولي 
التعاونية بالتزكية برئاسة السداني

استضافت كلية بوكسهل 
الكويت السفير النمساوي في 
الكويت ماريان وربا في زيارة 
ميدانية للكلية، حيث اجتمع 
مع رئيس مجلس امناء الكلية 
د.عبدالرحمــن الشــايجي 
ورئيس الكلية د.علي عريفة 
ورئيس الشؤون االكادميية 
ورئيسة القسم د.أرزو حراف 
واالستاذ باسم القاسم عضو 
هيئــة تدريســية في قســم 
الدراســات االدارية ملناقشة 
مواضيع متعددة عن التعليم 

في الكويت والنمسا وعن كيفية االستفادة 
من تبادل اخلبرات االكادميية بني الدولتني.

وقد شــملت الزيارة جولــة على مرافق 
الكلية من مختبرات تقنية ومرافق رياضية 
وكانت لدى السفير وربا محطة في معرض 
لألعمــال الفنية لطالبات تخصص الديكور 
والتصميــم الداخلي حيــث قامت الطالبات 
بشرح بســيط عن تخصصهن ودراستهن 
العمليــة في الكلية والتي تؤهلهن ألن يكن 

جاهزات لالنخراط في سوق العمل .
ومن ضمن الزيارة ايضا كانت لدى السفير 
نقاش مع طالبات الدراسات االدارية، حيث 
حتــدث معهن عــن العالقــات التجارية بني 
النمسا والكويت ألقى فيها الضوء على اثر 
االتفاقيــة التجارية بني الدول في االقتصاد 
وركز على التبادل التجاري والعالقات املتينة 
بني الكويت والنمســا. وكشف السفير عن 

محمد راتب

مت تشــكيل مجلس إدارة 
جمعيــة الروضــة وحولــي 
التعاونية بتزكية كل من خالد 
علي السداني رئيسا ملجلس 
مســاعد  وفيصــل  اإلدارة، 
املنيس نائبا لرئيس املجلس، 
وحمد املطيري أمينا للسر، 
وطارق يوسف مندني أمينا 
للصنــدوق، وحامد محمود 
االبراهيــم رئيســا للجنــة 

اإلدارية واملالية، وعادل حمد احلبشي عضوا، 
حيث مت االجتماع بحضور ممثل وزارة الشؤون 
االجتماعيــة والعمل بناء على كتاب الوزارة 
والــذي وجه مجلــس إدارة جمعية الروضة 
وحولي التعاونية إلى أنه يتعني على مجلس 
اإلدارة إعادة انتخاب الهيئة اإلدارية وتشكيل 

مجلس اإلدارة.
وبهذه املناسبة، قال رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الروضــة وحولــي التعاونية خالد 
الســداني إن إعادة تشــكيل مجلــس اإلدارة 

أن أبرز ســمات االقتصاد العاملي في الوقت 
الراهن تتمثل في حركة الســلع واخلدمات 
ورأس املال واملعلومات واأليدي العاملة عبر 
احلدود الوطنية واإلقليمية، وهي مرتبطة 
بتطور تكنولوجيات االتصال التي أدت إلى 
جعل العالم يبدو وكأنه قرية صغيرة. وتهدف 
الدول الى تقوية االقتصاد العاملي من خالل 
حتريــر التجارة من جميع القيود. وشــدد  
السفير على أهمية إملام الطالبات مبواضيع 
االقتصاد العاملي وكيف يساعدهن هذا على 
تطويــر أفكارهــن ومشــاريعهن التجارية 
وأداء دورهن كشــركاء فــي اتخاذ القرارات 
في وظائفهن املستقبلية. وشكر بدوره إدارة 
الكليــة على اهتمامهم في تثقيف طالباتهن 
في مختلف األمــور االقتصادية والتجارية 
مما يجعــل العلم مرتبطــا بالواقع العملي 

على حد كبير.

مت بالتزكية وجرى اعتماد التقريرين املالي 
واإلداري وانتخاب مكتب تدقيق احلســابات 
مــن قبل اجلمعية العموميــة، وتوزيع عائد 

على املشتريات للمساهمني ١٢٪.
وذكر أن مجلس اإلدارة ســيحرص على 
االستمرار في النهج التطويري، وتقدمي خدمات 
مميزة على مســتوى اجلمعيات التعاونية، 
حيث تفخــر جمعية الروضة بأنها تصدرت 
العمل التعاوني في العديد من املجاالت، وكان 

شعارنا لهذا العام (رواد الصدارة).

السفير ماريان وربا ومستقبلوه في كلية بوكسهل

(متني غوزال) جانب من انتخابات مجلس اإلدارة  

الدهيم: «سيزنز إكسبو ٢٠٢١» يشهد طرح 
منتجات جديدة وبخصومات مميزة

رجب لـ «األنباء»: «احتاد بريطانيا» طالب 
مكتبنا الثقافي بتحويل الدراسة «أونالين»

واصل معرض «سيزنز 
إكســبو ٢٠٢١» الذي تنظمه 
وتقيمــه شــركة معــرض 
الدولــي فعالياته  الكويــت 
التي تستمر حتى األول من 
شهر يناير املقبل في منطقة 

مشرف بأرض املعارض.
من جهتهــا، قالت املدير 
التنفيذي لقطاع التســويق 
واملبيعات في شركة معرض 
الدولــي باســمة  الكويــت 
الدهيــم إن املعرض يشــهد 
حاليا تسابقا كبيرا من قبل 

الشركات بعروض وخصومات كبيرة تالئم 
جميع األذواق، حيث تتســابق الشركات في 
طرح منتجات جديدة سواء للرجال أو النساء 

واألطفال بأسعار تنافسية.
وقالت مديرة املوارد البشرية في شركة 
«عبدالصمد القرشي» م.ســهى الصفدية إن 
الشركة تقدم عروضا مميزة خالل مشاركتها 

في معرض «سيزنز إكسبو 
٢٠٢١» بعطور مميزة كخلطة 
العــود  القرشــي وأدهــان 
والبخور الصافية واملعطرة 
وجميع البخاخات العطرية 

سواء للمالبس أو األثاث.
وأعــرب مديــر املعرض 
في شركة «أطياب املرشود» 
ســعود املرشــود عن فخره 
مبشاركة الشركة في املعرض، 
مشيرا إلى أنها متخصصة في 
العطور الشرقية والفرنسية.

أمــا الرئيــس التنفيذي 
والشريك في شركة «سراي» للعطور ميساء 
حمدان، فقالت إن الشركة تقدم في املعرض 
اجلديد واألفضل للزوار واملهتمني خاصة في 
مجال العطور بأسعار مالئمة مع خصومات 
للمنتجــات تصــل لغايــة ٢٥٪، مضيفة أن 
«سراي» حرصت على تقدمي العرض املميز 

وهو صندوق «ببديها معاك ٢٠٢٢».

آالء خليفة

طالــب عضــو الهيئة 
اإلدارية في االحتاد الوطني 
الكويــت - فرع  لطلبــة 
اململكة املتحدة علي أحمد 
الثقافي في  رجب املكتب 
لندن بالتنســيق السريع 
مــع املعاهــد واجلامعات 
البريطانية ودائرة الهجرة 
بخصوص حتويل الدراسة 
«أونالين» وإعفاء الطلبة 
من احلضور في اجلامعات 

واملعاهد حفاظا على ســالمتهم من متحور 
«أوميكرون» بعد انتشاره في اململكة املتحدة. 
وقال رجــب في تصريح لـ «األنباء» إن 
االحتــاد خاطب رئيس املكتب، بعد متابعة 
األوضاع الصحية في اململكة املتحدة وانتشار 
املتحور اجلديد، وتصريحات وزارة الصحة 
بخصــوص ارتفــاع حــاالت اإلصابــة بني 
املواطنني وتأهب احلكومــة التخاذ تدابير 
احترازية جديدة لفرض مزيد من اإلجراءات 
والقيود ملواجهة تفشي الوباء، باإلضافة إلى 

قرارات مجلس الوزراء الكويتي بشأن اجلرعة 
الثالثة وجعلها كشرط أساسي للسفر، مما 
قد يؤدي الى تعطيل الطلبة من العودة الى 
اململكة املتحدة إلجراء اختباراتهم بعد إجازة 

نهاية السنة.
وبني أن صحة الطلبة الكويتيني وسالمتهم 
أهم من كل شيء، وليست مجاال للمساومة أو 
التأخير، خصوصا مع ازدياد أعداد اإلصابات 
في مختلف مناطق اململكة املتحدة واعتبارها 

دولة موبوءة.

حفاظاً على سالمة الطلبة من «أوميكرون» بعد انتشاره باململكة املتحدة

باسمة الدهيم

علي رجب

٧٠ ألف دينار دعم بيت الزكاة لـ«الصحة» مبكافحة «كورونا»
ليلى الشافعي

أكد مدير عام بيت الزكاة 
باإلنابــة د.ماجــد العازمــي 
تصدي البيت جلائحة كورونا 
واستمرار عمله رغم احلجر 
الكلــي واجلزئــي، حيث مت 
تقدمي مساعدات نقدية خالل 
األزمــة بلغــت ٤٠٦٠٤٦٤٠ 
ديناراً استفادت منها ٣٤١٦٣ 
أسرة منها مساعدات شهرية 
دينــارا   ٨٫٤١١٫١٨٠ بلغــت 
كويتيا، مشيرا إلى أن هناك 
جهات متعددة ســاهم فيها 
البيــت أثناء األزمــة، ولفت 
الــى أن لدى البيــت خططا 
مستقبلية لتحقيق األهداف 
اخليرية، فإلى نص احلوار:

كم بلغ حجم املساعدات التي قدمها 
بيت الزكاة خالل أزمة كورونا؟ 

وكم عدد األسر املستفيدة؟
٭ منذ بداية انتشار كورونا 

بالتعاون مع ســفارة البالد 
فــي القاهــرة، ومــن ضمن 
جهــوده ايضــا تخصيــص 
كدعــم  د.ك   ٧٠٠٠٠ مبلــغ 
إضافي جلهود وزارة الصحة 
للتصدي جلائحة كورونا في 
البالد من خالل التعاون مع 
الوزارة إلنشــاء مستشــفى 
ميداني فــي منطقة املهبولة 
واملساهمة ايضا في جتهيز 

وصول املساعدات ملستحقيها 
والــرد على كافة أســئلتهم 

واستفساراتهم.

النقدية  كم بلغت املساعدات 
املقدمة لألسر منذ بداية كورونا؟

٭ منذ بداية انتشار الڤيروس 
في ١٣ مارس ٢٠٢٠ إلى نهاية 
أكتوبر ٢٠٢١، قدم بيت الزكاة 
مساعدات نقدية لألسر التي 
تتســلم مساعدات دائمة من 
البيــت ٤٠٫٦٠٤٫٦٤٠ دينارا 
كويتيا استفادت منها ٣٤١٦٣ 
أسرة، منها مساعدات شهرية 
بلغت ٨٫٤١١٫١٨٠ دينارا كويتيا 
اســتفادت منها ٢٥٣٤ أسرة 
وهي أسر األرامل واملطلقات 
واأليتام وكبار السن والعجزة 
ممــن ال معني لهــم وال دخل 
مالي، كما اســتفادت ٣١٦٢٩ 
أسرة من املساعدات املقطوعة 
التي بلغت ٣٢٫١٩٣٫٤٦٠ دينارا 

كويتيا.

محجر صحي.

كم عدد األسر التي قدمتم لها 
مواد عينية خالل احلظر الكلي 

واجلزئي؟
٭ خالل أوقات احلظر الكلي 
واجلزئــي قام بيــت الزكاة 
بتوزيع مــواد عينية (مواد 
غذائيــة) على ما يقارب من 
٣٢٥٠ أســرة مســجلة لديه 
من خالل توصيل هذه املواد 
الى مختلــف مناطق البالد، 
كمــا مت التعاون مع عدد من 
اجلمعيات التعاونية (تيماء 
- الصليبية - جليب الشيوخ 
- األندلــس) لتوزيع املواد 
التموينية على ما يقارب من 
٢٥٠٠ أسرة اخرى تقطن في 
مناطــق اجلمعيات، كما قام 
قطــاع اخلدمات االجتماعية 
بــدور جوهري خــالل أزمة 
جائحة كورونا في التواصل 
مع املراجعني واحلرص على 

مت لألسر داخل الكويت منذ بداية اجلائحة مدير عام بيت الزكاة باإلنابة د.ماجد العازمي لـ «األنباء»: ٤٠ مليون دينار ُقدِّ

(قاسم باشا) د.ماجد العازمي يتحدث للزميلة ليلى الشافعي  

وإصدار احلكومة قرار تعطيل 
األعمال في اجلهات احلكومية 
للحد من انتشار الڤيروس، 
ســاهم البيــت مببلــغ ٥٠٠ 
ألف دينــار للصندوق الذي 
أنشــأته احلكومة للتصدي 
للڤيــروس، كما قام بتوزيع 
١٠٠٠ طرد صحي على ابناء 
الكويت الدارسني في جامعات 
جمهوريــة مصــر العربيــة 

سهيلة الصباح: «أصدقاء املعاقني» يرصد انتهاكات حقوق ذوي اإلعاقة

أخصائي تغذية: بعض ما ينشر على وسائل التواصل يضّر الصحة
أقام مكتب العميد املساعد 
للتخطيــط واالستشــارات 
والتدريب فــي كلية العلوم 
احلياتيــة بجامعــة الكويت 
حلقة نقاشية بعنوان: «تأثير 
وسائل التواصل االجتماعي 
التغذيــة الصحيــة»  علــى 
حاضر فيها أخصائي التغذية 
العالجيــة والرياضية أحمد 
ليري، وتخدم هــذه احللقة 
النقاشية بشكل عام الصحة 
الغذائية للطلبة والطالبات 

وبشكل خاص طلبة تخصص 
علم الغذاء والتغذية.

تناولت احللقة النقاشية 
العديد من املواضيع التي تنال 
اهتمام فئة الشباب ومن أهمها 
التغذيــة الرياضية، وتأثير 
املكمــالت الغذائية على أداء 
الرياضيني والتغذية الصحية 
لعمليات الســمنة وبالنهاية 
التواصــل  تأثيــر وســائل 
العــادات  االجتماعــي علــى 

الغذائية.

وأوضــح ليــري أهميــة 
التوجــه للمختصني مبجال 
الغذاء والتغذيــة للحصول 
على األنظمة الصحية وعدم 
التأثــر مبــا يتم نشــره في 
وسائل التواصل االجتماعي 
بــدون املصــادر املوثوقــة 
والصحيحة مما لها من تأثير 

سلبي على الصحة.
وفي اخلتام مت تكرمي أحمد 
ليري على مشاركته الفعالة 

في هذه احللقة النقاشية.

بشرى شعبان

أعلنــت رئيســة فريــق 
أصدقــاء املعاقــني الشــيخة 
ســهيلة الصبــاح عــن مهام 
وأهــداف الفريــق، الفتة الى 
ضرورة االهتمام باملعاق وعدم 
إهماله كونه من ذوي اإلعاقة.

وقالت الشيخة سهيلة الصباح 
فــي تصريــح صحافــي: من 
أهداف الفريق رصد انتهاكات 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

تتجاوز خمســة آالف دينار 
أو إحــدى هاتــني العقوبتني 
عنــد وفــاة الشــخص ذوي 
اإلعاقة». وناشــدت كل ذوي 
واإلعاقــة وذويهم بالتواصل 
مع الفريق عبر حساباته في 
«تويتر» و«انستغرام» وخدمة 
الواتســاب فــي حــال رصد 
جتاوزات اســتخدام املواقف 
اخلاصــة باألشــخاص ذوي 
اإلعاقة أو شكوى املعاق نفسه 

بشأن املكلف الذي يرعاه.

مكلف برعاية أحد األشخاص 
من ذوي اإلعاقــة ويهمل في 
القيام بواجباته ويعاقب أيضا 
باحلبس مدة ال تتجاوز ثالث 
ســنوات وبغرامة ال تتجاوز 
ثالثــة آالف دينــار كويتــي 
أو بإحدى هاتــني العقوبتني 
إذا ترتــب على هــذا اإلهمال 
إحلاق ضرر بالشخص ذوي 
اإلعاقــة وآخر عقوبة يعاقب 
باحلبــس مــدة ال تتجــاوز 
خمــس ســنوات وبغرامة ال 

رئيسة الفريق أكدت ضرورة االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة

«العلوم احلياتية» نظمت حلقة نقاشية عن املوضوع

الشيخة سهيلة الصباح

تكرمي أخصائي التغذية العالجية والرياضية أحمد ليري

وحتديد املسؤولني عنها ورفع 
األمر للهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة التخاذ القرارات 
بشــأنها، مشــيرة إلى وجود 
مواد بالقانون رقم ٨ لســنة 
٢٠١٠ بشأن حقوق ذوي اإلعاقة 
تتضمن العقوبات ومنها املادة 
٦١ والتي تنص على أن «يعاقب 
باحلبس مدة ال تتجاوز سنة 
واحــدة وبغرامــة ال تتجاوز 
ألف دينار كويتي أو بإحدى 
هاتني العقوبتني كل شخص 

عضو بالهيئة التدريسية لـ «األسترالية» 
يفوز بجائزة مؤسسة أودي البيئية

حصل د.جان األشقر، 
أســتاذ مســاعد في قسم 
لــدى  البتــرول  هندســة 
الكليــة األســترالية فــي 
الكويــت، علــى جائــزة 
مؤسســة أودي البيئيــة 
 AUDI Environmental)
املرموقــة،   (Foundation
كمــا أصبــح من ســفراء 
مؤسســة أودي البيئيــة 
ومجتمع وان يونغ ورلد 
(One Young World)، وهو 
أول شخص يحصل على 

اجلائزة واللقب في منطقة الشرق األوسط.
تعمل مؤسسة أودي البيئية على تعزيز املشاركة وتطوير 
التقنيات للحفاظ على البيئة بهدف حماية املوارد الطبيعية 

التي يحتاج إليها اإلنسان في بيئته واحلفاظ عليها.
وقد حصل د.جان األشقر على اجلائزة واللقب من بني 
١١٠٠ مرشــح من مائة دولة بســبب أبحاثه املبتكرة حول 
الطاقة احليوية وإدارة املخلفات العضوية، حيث يركز بحثه 
حول حتويل املخلفات العضوية إلى مصادر طاقة متجددة.
وأشار األشقر إلى أنه يباشر حاليا العمل على بحوث 
في هذا املجال لدى الكلية األسترالية في الكويت، ويعمل 
على إشــراك الطالب في عمله، ومــن ضمن جهوده أيضا 
أنه قدم ندوة عن املوضوع لطالب وموظفي الكلية لزيادة 

الوعي نحو القضايا البيئية والطاقة املتجددة.

د.جان األشقر

مصادر لـ «األنباء»: لهذه األسباب 
يتم وقف بدل «البحث عن عمل»

بشرى شعبان

قالــت مصادر فــي الهيئة 
العامــة للقــوى العاملــة ان 
أسباب وقف بدل البحث عن 
عمل متعددة، منها: الترشــح 
للتوظيف في جهة حكومية، أو 
استكمال الدراسة أو التسجيل 
في برنامج تدريبي، باإلضافة 
الــى تقاضــي مســاعدات من 

وزارة الشؤون.
وأضافــت املصادر أن من 
األســباب أيضا عــدم مضي 
عام واكثر على االستقالة من 
القطاع احلكومي أو اخلاص، 
وعدم جتاوز التســجيل في 
ديــوان اخلدمــة املدنية مدة 
٦ اشــهر حلديــث تخــرج، 
أو عــدم اســتيفاء شــروط 
الصرف، ومنها شرط العمر 
من ١٨ حتــى ٤٠ عاما، وعدم 
لــدورة تدريبية  اخلضــوع 
حلملــة مؤهالت«ابتدائي أو 
متوســط أو ثانــوي» ال تقل 

مدتها عن ســنة، أو حصول 
الباحث علــى دبلوم جامعي 

وشهادات عليا.
وعلــى صعيد آخر، بينت 
املصادر ان حديث التخرج يتم 
وقف صرف مكافأة اخلريجني 
لــه فــي حــال رفــض فرصة 
وظيفية بالقطاع احلكومي أو 

فرصتني في «اخلاص» أيهما 
أسبق، باإلضافة الى تبديل أو 
إلغاء الترشح في ديوان اخلدمة 
املدنية والتعيني في القطاعني 
احلكومــي أو اخلــاص، وفي 
حال كان معينا قبل التخرج 
واستقال بعده يفقد حقه في 

صرف مكافأة اخلريجني.

بدء تقييم موظفي «الشؤون» آليًا
بشرى شعبان

كشــفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون لـ «األنباء» 
عن مباشرة جميع قطاعات الوزارة بإجراء التقييم السنوي 
للموظفني وفقا لآللية املعتمدة من ديوان اخلدمة املدنية على 
أن تنجز كل التقييمات قبــل نهاية يناير املقبل. وأوضحت 
املصادر أن إجراءات التقييم تتم آليا عبر احلاسوب اخلاص 
باملراســالت الداخلية، الفتة الى أن التقييم اإللكتروني سهل 
إجنــاز العملية، متوقعة أن يتم اعتماده، و«األعمال املمتازة» 
والترقيات السنوية باالختيار خالل الفصل األول من العام املقبل.

الديوان لـ«التربية»: االلتزام باالشتراطات ملواجهة «أوميكرون»
عبدالعزيز الفضلي

دشن طلبة الصفني الثامن والتاسع في املرحلة 
املتوسطة اختباراتهم امس،

للفترة الدراســية األولى للعام الدراســي ٢٠٢١/ 
٢٠٢٢ بعدما سبقهم زمالؤهم طلبة الصفني السادس 
والســابع امــس األول، حيث انطلقــت االمتحانات 
وســط إجراءات صحية آمنة وفرتها وزارة التربية 
بالتعاون والتنسيق مع املناطق التعليمية واإلدارات 
املدرسية التي قامت بدورها على أكمل وجه، حيث 
قام الطلبة بتأدية امتحاناتهم حسب الوقت احملدد 

ووفقا لالشتراطات الصحية والتباعد األمن.
هذا، وســيؤدي طلبة الصفني العاشر واحلادي 
عشــر في املرحلة الثانوية اختباراتهم اعتبارا من 
غد األربعــاء، على أن يقدم طلبــة الثانوية العامة 

امتحاناتهم بدءا من ١٢ يناير املقبل.
مــن جانب آخــر، أبلغ ديــوان اخلدمــة املدنية 
وزارة التربية باإلجراءات الواجب اتخاذها ملواجهة 
«أوميكرون» وااللتزام بتطبيق االشتراطات الصحية 
في مقــار العمل. وقال الديوان في كتاب وجهه الى 
وكيــل التربية د.علــي اليعقوب وتلقــت «األنباء» 
نســخة منه: نود إحاطــة جميع اجلهات احلكومية 
بأن اللجنة الرئيســية ملتابعة تنفيذ االشــتراطات 
الصحية املتعلقة مبكافحة انتشار كورونا قد أوصت 
بضــرورة التأكيد على اجلهات احلكومية بااللتزام 
بتطبيق االشتراطات الصحية في مقار العمل ملواجهة 
املتحور اجلديد من ڤيروس كورونا (أوميكرون).

لــذا، فإن ديوان اخلدمــة املدنية يود توجيه كل 
اجلهات احلكومية بااللتزام بتطبيق االشــتراطات 

الصحية في مقار العمل ملواجهة املتحور اجلديد.

طلبة الصفني الثامن والتاسع دشنوا اختباراتهم للفترة الدراسية األولى

تطبيق االشتراطات الصحية خالل االختبارات يوم أمس


